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Onderwerp: Verlaging kosten aanmaning en dwangbevel 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat wij voor u de kosten voor een aanmaning of 
dwangbevel ten onrechte niet hebben verlaagd. 
 
Sinds 2011 hebt u 1 of meer aanslagen niet of niet op tijd betaald. U hebt daarna 

een aanmaning of een aanmaning plus dwangbevel ontvangen, waarvoor kosten in 
rekening zijn gebracht. De hoogte van deze kosten hangt samen met de hoogte 

van uw belastingschuld op dat moment. Als gevolg van 1 of meer verminderingen 
hebben wij uw aanslag(en) verlaagd. Toen hadden wij dus ook de kosten voor de 
aanmaning of het dwangbevel moeten verlagen. Door een fout in ons 
geautomatiseerde systeem is dit niet altijd gebeurd. Hiervoor bieden wij u onze 
excuses aan. 

 
Wij gaan deze kosten nu alsnog verlagen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
[tekstblok 071] 

 
 
 

 
 
 
 

In de bijlage ziet u voor welke aanslag(en) wij de kosten hebben verlaagd. In 

de 5e kolom ziet u met welk bedrag wij de kosten hebben verlaagd. 

 

U hebt de aanslag(en) nog niet betaald. Daarom betalen wij de 

kostenverlaging niet uit, maar verrekenen wij deze met het openstaande deel 

van die belastingaanslag(en). 

 

Hebt u vragen over (de vaststelling van) het bedrag van de kostenverlaging? 

Neem dan telefonisch contact met ons op. Het telefoonnummer vindt u 

onderaan deze brief. 
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[tekstblok 072 (zelfstandig) en 072 i.c.m. 071] 

 
 
Hebt u vragen? 
Op belastingdienst.nl/kostenverlaging vindt u meer informatie. Of bel ons op 

0800 - 235 83 59. Wij helpen u graag verder. 

 

In de bijlage ziet u voor welke aanslag(en) wij de kosten hebben verlaagd. In 

de 5e kolom ziet u met welk bedrag wij de kosten hebben verlaagd. 

 

Hebt u de aanslag(en) nog niet volledig betaald? Dan betalen wij de 

kostenverlaging niet uit, maar verrekenen wij deze met het openstaande deel 

van die belastingaanslag(en). 

 

Hebt u de aanslag(en) volledig betaald? Dan betalen wij de kosten uit. 

Hierover leest u meer bij 'Uitbetaling', onderaan deze brief.  

 

Hebt u vragen over (de vaststelling van) het bedrag van de kostenverlaging? 

Neem dan telefonisch contact met ons op. Het telefoonnummer vindt u 

onderaan deze brief. 

 

Wettelijke rente 

Wij hebben de kosten voor een aanmaning of dwangbevel niet op tijd 

verlaagd. U hebt daarom recht op rentevergoeding. Wij vergoeden u 

wettelijke rente over het door u te veel betaalde bedrag. 

 

In uw geval vergoeden wij u een bedrag aan wettelijke rente van: [totaal 

bedrag rentevergoeding] 

 

In de bijlage vindt u een berekening van de rentevergoeding. 

 

Bent u het niet eens met de berekening van de wettelijke rente? 

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van deze beslissing schriftelijk 

bezwaar maken. Stuur uw brief naar: 

Belastingdienst 

Postbus 100 

6400 AC  Heerlen  

 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar, het kenmerk van deze brief en uw 

fiscaal nummer. Uw fiscaal nummer vindt u terug in de rechterkolom van 

deze brief onder 'Onze referentie'. 

 

Uitbetaling  

Hebt u nog een openstaande belastingschuld? Dan verrekenen wij de 

bovengenoemde bedragen binnen 6 weken met deze openstaande schuld.  

 

Wanneer u géén openstaande belastingschuld hebt, betalen wij het bedrag 

binnen 6 weken aan u uit. Dat doen wij op het rekeningnummer dat bij ons 

bekend is. Hebben wij nog geen rekeningnummer van u? Dan sturen wij u 

een brief met het verzoek dit aan ons door te geven. 
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Hoogachtend, 
 
Namens de ontvanger 

 


